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Suriname was, toen het instituut der slavernij niet
langer houdbaar werd geacht, eigenlijk één groot, hoofd-
zakelijk met Nederlandsch kapitaal werkend plantage-
bedrijf en het is begrijpelijk dat onder deze omstandighe-
het door de emancipatie te voorschijn geroepen bevol-
kingsvraagstuk het karakter vertoonde van een koelie-
vraagstuk. Hoe de gang van zaken zou zijn geweest, wan-
neer men zich destijds op het standpunt had gesteld
„geen slaven, geen groote landbouw" en getracht had
de plaats van het aloude plantagebedrij f te doen innemen
door stapelproducten voor de uitheemsche markt voort-
brengende volkscultures, is een vraag welke thans geen
beteekenis meer heeft. Hoogstens kan men een poging
doen om zich voor oogen te stellen wat er aan een oplos-
sing in dien zin wel zou hebben vastgezeten, zoowel fi-
nancieel en technisch als met betrekking tot het men-
schenmateriaal.

Nu eenmaal het probleem is opgevat als een van voor-
ziening in de behoefte aan veldarbeiders in loondienst,
ligt het voor de hand dat overbrenging van werkkrachten
uit het moederland alvast niet in aanmerking kwam;
Nederland verkeerde in andere omstandigheden dan
Spanje, Portugal of Italië, Suriname in andere dan Cuba,
Brazilië of Argentinië. De berucht geworden kolonisatie-
proef der veertiger jaren van de negentiende eeuw moet
dan ook beschouwd worden als los van — of hoogstens
in verwijderd verband staande tot — de groote kwestie
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der reeds zoo lang vóór de emancipatie voorziene ont-
volking der plantages.

Het inzicht dat voor de recruteering van arbeidskrach-
ten ten behoeve van Suriname slechts gedacht kon wor-
den aan dichtbevolkte tropische gebieden met lagen le-
vensstandaard (Zuid-China, Voor-Indië, Java) is dan ook
de immigratiepolitiek gaan beheerschen en dat is — ge-
geven de praemisse waarvan men meende te moeten
uitgaan — ook volkomen logisch. Aan die politiek is tot
nu toe vastgehouden en een versterking der bodemvaste
bevolking is er het resultaat van geweest.

De vestiging van Hollandsche kolonisten aan de Sa-
ramacca had plaats in een tijd toen in het moederland
groote armoede heerschte en 15 a 20 jaar later, toen de
Surinaamsche slaven werden vrijverklaard, werkten in
onze minder welvarende landbouwprovincies de boeren-
arbeiders nog voor slechts enkele guldens per week. De
weinige overlevenden der kolonisten van 1845 die in het
begin onzer eeuw nog als veehouders in de buurt van
Paramaribo een zeer bescheiden bestaan leidden, konden
zich troosten met de gedachte dat zij het allicht in Ne-
derland niet verder zouden hebben gebracht indien hun
ouders thuis gebleven waren. Of onder de omstandighe-
den van tegenwoordig de animo om naar Suriname te
emigreeren bij Nederlandsche plattelanders, met de ver-
eischte antecendenten, voldoende zou zijn, lijkt voor het
minst twijfelachtig.

Toch schijnt het denkbeeld dat het in Suriname nog
eens met Hollandsche kolonisten geprobeerd dient te
worden hier te lande nog steeds zekere aantrekkelijkheid
te hebben, ook al heeft de figuur van den blanken pionier,
die den strijd met de wildernis aanbindt, plaats gemaakt
voor die andere van den kleinen plantage-eigenaar of
boomkweeker, welke laatste overigens ook vroeger reeds
aan sommigen voor den geest heeft gestaan. Het planta-
gebedrijf evenwel — de Surinaamsche geschiedenis heeft
dat rijkelijk bewezen — heeft de neiging van te leiden tot
absenteisme en kapitaalvrucht. Niets zou den tot wel-
stand geraakten middenstandsplanter — en het is toch

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:15PM
via free access



NEDERLAND EN SURINAME 387

niet de bedoeling hem arm te laten bh'jven — kunnen
beletten om op gevorderden leeftijd zijn bedrijf van de
hand te doen (moederlandsche bankinstellingen of hy-
potheeknemers) en te repatrieeren, noch om zijn zoons
te doen opleiden voor posities in Nederland of Neder-
landsch-Indië. Zou dus al Suriname mogelijkheden blij-
ken te bieden voor Europeanen om het in voor eigen re-
kening gedreven kleine plantage-ondernemingen tot wel-
stand te brengen — iets waarover tot dusver alle gege-
vens ontbreken — dan nog lijkt het zeer dubieus of daar-
van een eenigszins belangrijke versteviging der economi-
sche structuur van het land zelf verwacht zou mogen
worden; en het is juist kapitaalvorming door de blijvende
ingezetenen waaraan Suriname zoozeer behoefte heeft

Een meer logische gang van zaken lijkt deze dat zich
uit den bestaanden kleinen landbouw beoefend door
gewezen koelies en door creolen — een middenstandsland-
bouw ontwikkelt, welke door uit voerartikelen te produ-
ceeren de handelsbalans helpt verbeteren en wier leden
niet de lokkende roepstem blijven hooren van een moe-
derland waarmede zij door allerlei banden verbonden blij-
ven en waarheen zij eenmaal hopen terug te keeren.

Men kan zich de vraag stellen waarom Suriname niet
geheel of hoofdzakelijk kan zijn een exploitatiegebied
voor Nederlandsche en vreemde ondernemingen, ten
wier behoeve een van buitenaf aangevoerde arbeiders-
macht door geregelde suppletie zoo noodig op peil ge-
houden of uitgebreid kan worden. Deze vraag kan slechts
uitlokken een andere vraag en wel deze of een kolonie
wier bevolking geen waarden schept ten behoeve der
eigen gemeenschap en wier huishouding dus steeds moet
worden bekostigd — direct of indirect — uit de baten
welke het vreemde kapitaal moet weten te verkrijgen, het
wel ooit zou kunnen stellen buiten de achterdeur eener
moederlandsche schatkist, waarop bij den minsten nood
een beroep kan worden gedaan.

Maar bovendien is de immigratie — bewust en opzet-
telijk — zoodanig geregeld geworden dat zij de permanen-
te bevolking zou versterken en een „zwaluwimmigratie"
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van vreemde werkkrachten, wier aantal zou toenemen of
inkrimpen, naar gelang der behoefte van het oogenblik,
zou onder de gegeven omstandigheden ook niet mogelijk
zijn. De afgelegenheid der landen van herkomst, de hooge
kosten van aan- en afvoer, in verhouding tot de waarde
van den arbeid, de intensieve bemoeienis der overheid
welke vereischt wordt in verband met de betrekkelijke
hulpeloosheid der immigranten, de noodzakelijkheid van
contracteeren, dit alles maakte het gekozen systeem tot
het eenige practisch bruikbare. Dat systeem evenwel
sluit in zich dat er een uitweg moet bestaan, los van de
ondernemingen, voor de vrijgekomen contractanten en
voor de nakomelingschap der immigranten. Iedere ge-
bondenheid — ook de betrekkelijk lichte van het ar-
beidscontract — wordt gevoeld als een druk welke niet
langer verdragen wordt dan noodig is; de koelie wiens
overeenkomst is afgeloopen heeft evengoed den wensch
om zijn eigen meester te zijn als de slaaf die zijn vrijheid
verkreeg dat verlangen had. En de immigranten leeren
in vijf jaar, evengoed als de slaven het in twee eeuwen
hadden geleerd, dat Suriname een land is, waar ook zon-
der loonarbeid in zekere primaire behoeften kan worden
voorzien. Bovendien verkeeren eerstgenoemden in de
gunstige omstandigheid van het gouvernement tot voogd
te hebben, het gouvernement dat noodgedrongen dit
voogdij schap heeft moeten aanvaarden — evenals de
positie van leverancier der arbeidskrachten voor de plan-
tages — en dat in beide functies met de beperktheid der
beschikbare geldmiddelen rekening moet houden. Een
immigratie, zoodanig geregeld dat alle vreemde werk-
krachten die voor het bedrijfsleven overbodig zijn worden
afgevoerd, zou zoowel voor de overheid als voor de on-
dernemingen te kostbaar zijn.

Er bestaat in Suriname ruimschoots gelegenheid om
de werking waar te nemen van die onverbiddelijke wet
der geleidelijke evolutie, welke op den duur toch steeds
de natuurlijke gevolgen doet optreden van gegeven oor-
zaken. Zou het indertijd weinig minder dan zelfmoord
zijn geweest de gedurende eenige eeuwen door slaven-
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arbeid in stand gehouden plantagebedrijven in den steek
te laten en dan maar af te wachten hoe de vrije bevolking
de hulpbronnen van het land ten eigen bate zou leeren
aanwenden, thans is door een onvermijdelijken gang van
zaken de toestand in het leven geroepen dat het deel der
bevolking dat zich van den plantagelandbouw heeft los-
gemaakt aanzienlijk talrijker is dan dat andere deel dat
nog in die aloude bedrijven van loonarbeid leeft — en
dat het eerste deel naar getalsverhouding steeds sterker
wordt.

Suriname, van oudsher een landbouwkolonie — en nog
altijd overwegend agrarisch in economisch bestel — is
geworden een lichaam zonder ruggegraat; de groote land-
bouw vervult die functie niet meer, de kleine nog niet.
Eerstgenoemde levert nog steeds een grooter bijdrage
in den uitvoer dan eenige andere tak van bedrijf, maar
die uitvoer is in totaal te gering; laatstgenoemde produ-
ceert weinig voor export en is omvangrijker dan noodig
zou zijn om in de inheemsche behoefte aan zekere con-
sumptie-artikelen te voorzien. De plantagebedrijven moe-
ten telkens door overheidssteun voor inzinking worden
behoed, de kleine landbouwers vereischen overheids-
zorgen van verschillenden aard en dragen niet in verhou-
ding bij in de kosten der landshuishouding.

Versterking van Suriname's positie als landbouwge-
west lijkt vooral afhankelijk van een belangrijke toe-
neming in welvaart van den tegenwoordigen stand der
kleine landbouwers, van een sterke verhooging van hun
levensstandaard en van hun vermogen om uitvoerpro-
ducten te leveren in aanzienlijke hoeveelheden.

Door opvoeding en voorlichting de vorming van een
landbouwenden middenstand — uit de bevolkingsgroep
die zich thans met den kleinen landbouw bezighoudt —
aan te moedigen en krachtig te bevorderen moge een
uiterst moeilijke taak zijn, welke niet door het nemen van
één bepaalden maatregel, noch in een vooraf bij bena-
dering te schatten tijdsruimte, kan worden vervuld, toch
behoort deze taak een zeer hooge plaats in te nemen op
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het werkprogramma voor Suriname, waar zoo vaak om
is gevraagd.

In het jaarverslag over 1930 van De Surinaamsche
Bank stelde de Hoofddirecteur dezer instelling tegenover
elkaar de tropische cultures, waarvan ten slotte in een
landbouwgewest de economische vooruitgang verwacht
moet worden en aan den anderen kant de mijn- en bosch-
bedrijven, welke naar den stand der wereldmarkt op een
gegeven oogenblik worden uitgebreid of opgegeven —
zoodat daarop een maatschappij als de Surinaamsche
niet vast kan bouwen — en welke rijkdom aan den bo-
dem onttrekken.

Toch kunnen de laatstbedoelde bedrijven in belangrij-
ke mate bijdragen tot den opbloei, ook van een gebied als
Suriname, waar zoo lang de landbouw hoofdmiddel van
bestaan is geweest. Wordt het niet den in 1873 opgetre-
den Gouverneur van Sypesteyn als een verdienste aan-
gerekend, dat hij door krachtige bevordering der goud-
industrie de kolonie een economische crisis hielp te boven
komen ?

Boschbedrijven behoeven niet per se op destructieve
wijze te worden uitgeoefend, mijnontginning brengt rijk-
dommen te voorschijn welke, bleven zij in den bodem
besloten, aan niemand ten goede zouden komen en dus
geen rijkdommen zouden zijn. Ook landbouwonderne-
mingen ten slotte kunnen slechts bestaan zoolang de
marktprijzen een winstmarge laten.

Mijn- en boschbedrijven bevorderen de openlegging
van het binnenland en kunnen aanleiding geven tot het
ontstaan van nieuwe vestigingen (getuige Moengo) waar-
door de verspreiding der bevolking in de hand wordt ge-
werkt; nog altijd is in Suriname een te groot aantal in-
woners in de hoofdplaats opgehoopt en het is een illusie
te meenen dat de landbouw een deel der stadsbewoners
naar buiten zou kunnen lokken. Het is de stad die het
allergrootste deel bevat van het in Suriname veel te
groote aantal personen zonder beroep; ontginningsarbeid
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in het binnenland is het natuurlijke débouché voor deze
beroepsloozen. Om niet te spreken van de boschnegers,
wier aantal een lang niet onaanzienlijk percentage vormt
der totale bevolking en die alleen als houtkappers en bij
het transportwezen in het binnenland voor de gemeen-
schap nuttigen arbeid verrichten.

Is er sprake van den opbouw van Suriname, dan mag
zeker de ontwikkeling der ontginningsbedrij ven buiten
het landbouwgebied niet worden vergeten.

De Surinaamsche handelsbalans sloot gedurende de
laatste 75 jaren slechts een tiental keeren met een uit-
voersaldo, wat op een ernstigen misstand wijst, aange-
zien het land geen onzichtbare uitvoeren heeft van eenige
beteekenis.

Zich in de bijzonderheden te verdiepen der verhouding
tusschen invoerwaarde en uitvoerwaarde heeft weinig
zin, aangezien de statistiek zoo weinig houvast geeft;
om te beginnen oefenen de invoeren en wederuitvoeren
van bosch- en mijnproducten uit Fransch Guiana af en
toe een storenden invloed uit, evenals de invoer en de
uitvoer van gemunt geld. Voor 1895 ziet men de waarde
van den invoer aangegeven met een bedrag, ruim een
miljoen gulden lager dan het volgens een vroegere wijze
van berekenen zou zijn geweest, later stijgen de cijfers
weder omdat men de inkoopsprijzen heeft vermeerderd
met vracht en andere onkosten; sedert 1923 wordt weder
als waarde aangemerkt de inkoopsprijs zonder bijkomen-
de kosten. Met den uitvoer heeft iets dergelijks plaats
gehad. Na de afschaffing der uitvoerrechten op landbouw-
producten bestond er geen aanleiding meer om bij uitvoer
van die producten nauwkeurig de aangegeven waarde
te controleeren en deze was vaak te hoog. Voor 1929 heeft
men in vele gevallen de waarde op basis van f. o. b.
prijzen berekend, in plaats van de aangegeven waarde
aan te nemen, waardoor een totaal werd verkregen, ruim
twee miljoen gulden — circa 20% — lager dan volgens
de oude wijze van berekenen.
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Neemt men dit alles in aanmerking, dan blijkt de posi-
tie belangrijk ongunstiger dan zij op het eerste gezicht
lijkt. Waar dan nog bij komt, dat zelfs een gereduceerd
uitvoerbedrag als dat van 1929 niet zonder meer op den
tegoedkant van de betalingsbalans zou mogen worden
geboekt, omdat de productie grootendeels voor uitheem-
sche rekening plaats heeft en de f. o. b. prijzen normali-
ter hooger zijn dan de productiekosten.

Intusschen ligt de oorzaak der ongunstige balans niet al-
leen bij den uitvoer. Werden vroeger behalve eerste levens-
behoeften hoogstens wat machinerieën ingevoerd voor de
landbouwnij verheid — productiemiddelen dus — bij den
aanvang dezer eeuw was er reeds een bescheiden aanvang
gemaakt met het instellen van publieke diensten, er was
b.v. reeds een telefoonnet; sedert is er een spoorweg aan-
gelegd, een gasverlichting werd te Paramaribo geinstal-
leerd, de draadlooze telegrafie heeft haar intrede gedaan
en straks zal er een centrale voor electrisch licht worden
opgericht en een waterleiding worden aangelegd. Dit
alles — en de bevrediging van moderne behoeften, als
auto's, cinema, enz.—vereischt aanvoer van materialen
en verhoogt dus den invoer, zonder dat er bezuinigin-
gen door verkregen worden, of de uitvoer er direct of
indirect door toeneemt; ook al heeft men dit laatste
van den spoorwegaanleg wel verwacht, in die verwach-
ting is men teleurgesteld.

Leerzaam zijn in de handelsstatistiek niet alleen de
geldbedragen; ook de detailleering der artikelen kan ons
nuttig zijn voor het maken van vergelijkingen. Het heeft
evenwel lang geduurd voordat die laatste detailleering
zoo nauwkeurig en volledig werd gegeven als mogelijk is
en als zij in den staat van 1929 inderdaad is opgenomen.

In 1862 bestond de uitvoer nog voor 97% uit koloniale
landbouwproducten; de waarde der ingevoerde levens-
middelen en dranken bedroeg ruim 30% van die van den
totalen uitvoer. In 1913 waren de verhoudingen geheel
anders; de koloniale landbouwproducten namen bij den
uitvoer met 40% van de totale waarde nog maar de twee-
de plaats in (boschproducten 46%, mijnproducten 13%)
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en aan levensmiddelen en dranken werd ingevoerd voor
een bedrag circa 36% van de totale uitvoerwaarde,
circa 90% van de waarde der uitgevoerde landbouwpro-
ducten. In 1929 wederom een andere verhouding; 47%
van den uitvoer was geleverd door den landbouw, 36%
door den mijnbouw en 16% door de boschexploitatie.
Wat er ingevoerd was aan levensmiddelen en dranken
vormde wederom ongeveer 90% van de waarde der uit-
gevoerde landbouwproducten en bijna de helft van de
totale uitvoerwaarde. In laatstgenoemd jaar werd de
waarde van den uitvoer gedrukt door den lagen prijs der
suiker; Europeesche en Amerikaansche voedingsmidde-
len evenwel welke in Suriname worden geimporteerd zijn
sedert den oorlog sterk in prijs gestegen. De invoer van
genoemd jaar vertoonde, vergeleken bij den vóóroor-
logstijd, een belangrijke kwantitatieve achteruitgang —
dus de waarde buiten beschouwing gelaten — der meeste
Europeesche en Amerikaansche voedings- en genotmid-
delen, de toeneming der bevolking in aanmerking geno-
men. De invloed van prijsstijging in de landen van her-
komst wordt in Suriname sterk verhoogd door de tot de
uiterste grens opgevoerde invoerrechten. Werd in 1862
nog maar ongeveer 3% geheven van de totale waarde van
den invoer, in 1913 en 1929 was het procent 17 a 18%
van de met vracht enz. verhoogde waarde.

Een der redenen ten slotte waardoor — ondanks een
met 50% aangegroeide bevolking èn de sterk verhoogde
prijzen in Europa en Noord-Amerika — de import van
voedingsmiddelen in 1929 slechts circa 20% hooger
was |dan in 1913, is gelegen in de toegenomen eigen
productie. Reeds in 1862 moet de volksvoeding beter zijn
geweest dan vroeger; in den productiestaat van dat jaar
immers komen niet meer dan circa lf miljoen bossen ba-
nanen voor, wat niet veel was voor een slavenmacht van
circa 36000 zielen, waarvan circa 31.000 in de districten.
Over de onvoldoende voeding der slaven en de groote
plaats welke de banaan in hun dieet innam is in de veer-
tiger jaren der vorige eeuw heel wat geschreven. In 1913
en 1929 werden nog maar resp. circa 350.000 en circa
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430.000 bossen bananen geproduceerd; de productie van
aardvruchten daarentegen steeg van circa 42.000 Kg. in
1862 tot ruim 1.340.000 Kg. in 1913 ruim 2.125.000 Kg.
in 1929. Rijst, waarvan op het einde van den slaventijd
de eigen productie nog maar zeer gering was, werd reeds
in 1862 tot een aanzienlijk bedrag geimporteerd — circa
20% van de waarde der ingevoerde voedingsmiddelen —
hoewel destijds het Aziatische element der bevolking nog
onbeteekenend was. In 1913 nam bij den import van
voedingsmiddelen de rijst met ruim 15% nog een belang-
rijke plaats in, terwijl in 1929 dit procent tot nog geen 6
was gedaald. De eigen productie van dit artikel, in 1862
nog maar 32 ton, bedroeg in 1913 ruim 2225 ton, in 1929
mim 22000 ton.

Er is in de allerlaatste jaren een klein uit voersaldo ont-
staan van rijst, met als bijkomstige omstandigheid een
verlies van inkomsten voor de openbare kas; het vroeger
belangrijke invoerrecht op dit artikel werd met zekere
voorliefde beschouwd als de bijdrage van den Aziatischen
immigrant in de belastingen.

De waarde van het ingevoerde kleine en groote vee
bedroeg in 1929 slechts weinig meer dan een tiende van
het bedrag van 1913, slechts anderhalf maal zoo veel als
dat van 1862. De eigen veestapel is in zoodanige mate
aangegroeid dat aan invoer van slachtvee bijna geen be-
hoefte meer bestaat.

Ten slotte leert een vergelijking der invoer- en uit voer-
statistieken ons dat het land nog niet geheel voorziet in
de eigen behoefte aan peulvruchten, grondnoten, cocos-
en soya-olie en huiden en vellen voor lederbereiding.

Dat Suriname niet voldoende produceert — en bij
lange na niet voldoende — om den import te kunnen be-
talen van al datgene dat uit het buitenland moet worden
betrokken, dat blijkt reeds op het eerste gezicht uit de
cijfers der handelsbalans, zooals die gepubliceerd worden.
De landbouw is nog altijd hoofdmiddel van bestaan, in
zoover dat bijna de helft der waarde van den uitvoer van
den landbouw afkomstig is en een ongeveer gelijk per-
centage der bevolking direct door den landbouw in het
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levensonderhoud voorziet. Desniettemin is wat er van de
opbrengst der uitgevoerde landbouwproducten aan Su-
riname zelf ten goede komt nog niet eens — of ternau-
wernood — voldoende om de voedingsmiddelen te beta-
len welke uit het buitenland worden geïmporteerd.

* *
Honderd jaar geleden was Nederlandsch-Indië de

lastpost, die bij het moederland in de schuld zat, terwijl
uit Suriname ettelijke miljoenen per jaar door Neder-
landsche belanghebbenden werden genoten. Wanneer
sedert de rollen zijn verwisseld, dan is dat geen gevolg
van onmacht om wat in het eene gebied is tot stand ge-
bracht, onder gelijksoortige omstandigheden ook in het
andere te verkrijgen. In Indië is men begonnen met han-
delsfactorijen, in Suriname met plantages en het eene
lag evenzeer voor de hand als het andere. In Indië, waar
men er zich zoo lang toe had bepaald een handelsmonopo-
lie te exploiteeren, dateert de opkomst der Europeesche
cultures van ongeveer denzelfden tijd dat in Suriname
de daar reeds gedurende drie eeuwen bestaan hebbende
Europeesche bedrijven wel niet opgegeven moesten wor-
den, maar de bedrijfsvorm op een zeer belangrijk punt,
dat der arbeidersvoorziening, radicaal moest worden her-
zien. Van een opzettelijke reorganisatie van het geheele
maatschappelijke leven, zooals in Suriname op een gege-
ven oogenblik noodig was, is in Indië nooit sprake geweest.

Het is door de ongelijkheid der omstandigheden dat
Suriname is achtergebleven en het heeft daarom weinig
nut te wijzen op den zooveel meer bevredigenden gang
van zaken in Indië. Die laatste gang van zaken is een zoo-
danige geweest evenwel dat de algemeene leiding in Ne-
derland maar net de ontwikkeling daarginds kon bijhou-
den en er in zekere mate richting aan geven, waardoor
er te weinig aandacht is overgebleven voor de Ameri-
kaansche gebieden, die voor hun ontwikkeling juist van
de moederlandsche leiding en het moederlandsche ini-
tiatief afhankelijk waren.

Tot welke gevolgen die afzijdigheid kan leiden is met
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betrekking tot Curasao op pijnlijke wijze aan het licht
gekomen door het Urbina-incident, in den grond der
zaak toch immers een uitvloeisel van jarenlange onver-
schilligheid hier te lande, welke dan ook de tekortko-
mingen mogen zijn geweest der plaatselijke autoriteiten
van het oogenblik. Een geschiedenis van bijkans drie
eeuwen was daar om te bewijzen welk een precaire aan-
gelegenheid de Curacaosche veiligheid is, ook de uit-
wendige veiligheid. En zooals het is gegaan in het groote,
zoo is het ook gegaan in het kleinere, getuige de weinig
volledige en weinig deugdelijke gegevens aangaande Cu-
rasao in de koloniale verslagen, waarmede ook nadat op
de twee belangrijkste eilanden een tijdperk van groote
activiteit was ingetreden, genoegen is genomen. Om niet
te spreken van de misstanden „op bijna elk gebied van
openbare zorg" in Curacao, waarvan bij de behandeling
der Rijksbegrooting voor 1930 de Regeering zich ten
slotte toch bewust bleek te zijn.

Dat Suriname even stiefmoederlijk behandeld is ge-
worden, zou niet mogen worden gezegd. Daar viel meer
te bederven — naar men terecht of ten onrechte meende
— en daar is de eigen bevolking gewoon meer van zich te
laten hooren; vooral echter: de Surinaamsche belangen
zijn niet in zoo sterke mate vastgeknoopt aan die eener
bepaalde politieke partij in het moederland, dat de mo-
gelijkheid eener onbevangen en onafhankelijke leiding
in het gedrang komt. Toch hebben zich in de jongste ge-
schiedenis van Suriname genoeg gelegenheden voorgedaan
om met zeker recht de vraag te mogen stellen of de aan-
gelegenheden, dit reeds een paar eeuwen Nederlandsche
gebied betreffende, wel met voldoende beleid en door-
zicht worden behandeld. Zoo achtte men in 1903 den
spoorwegaanleg van Gouvernementswege zóó urgent dat
men er een half miljoen voor over had om rechten en ac-
tiva — beide van twijfelachtige waarde — van een parti-
culiere onderneming af te koopen, doch gaf men er zich
niet veel rekenschap van dat, wanneer de nog ongeëxplo-
reerde streek waar de weg uiteindelijk moest heenleiden
geen voldoende mogelijkheden zou blijken te openen, de
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voor het eerste gedeelte uitgegeven miljoenen als vrijwel
geheel verloren zouden moeten worden beschouwd. Zoo
heeft men zich in 1906 aan een tweeden sprong in het
duister — dien der bacovencultuur — gewaagd, om de
zaak zes jaar later weder in den steek te laten, met prijs-
geving van alle voordeelen welke de opgedane ervaringen
en de gemaakte kosten misschien nog hadden kunnen op-
leveren. Zoo heeft men, toen de electriciteit reeds overal
elders haar intrede had gedaan, aan Paramaribo een gas-
verlichting gegeven, waardoor de bevolking van het zoo-
veel verkiezelijker electrische licht nog weer ruim twintig
jaar langer verstoken zou blijven. En zoo heeft men nu
de watervoorziening geregeld op een wijze welke zooveel
protest heeft uitgelokt, zoowel van bevoegde beoordee-
laars hier te lande als uit den boezem der bevolking, dat
daardoor alleen reeds ernstige twijfel aan de opportuni-
teit en de wijsheid van den genomen maatregel gerecht-
vaardigd is.

Nederland behoeft zich niet te schamen over de achter-
lijkheid van Suriname, vergeleken bij Nederlandsch-In-
dië. Wel echter behoort de Staat, die eenmaal het beheer
over in verschillende werelddeelen liggende koloniën heeft
overgenomen van particuliere exploitanten, die zich ieder
voor zich op eigen gebied specialiseerden, zich bekwaam
te toonen om een naar verschillende kanten gerichte ko-
loniale politiek te voeren en niet Suriname, dat toch zeer
speciale eigen belangen en behoeften heeft, te beschou-
wen en te behandelen als een lastig aanhangsel van het
reeds zoo veel omvattende voogdijschap over Indië.

In Suriname wonen 150.000 menschen — en op de
eilanden wonen er nog eens ruim half zooveel — niet
alleen onder de Nederlandsche vlag, maar onder op
Nederlandsche wijze ingericht bestuur en op Nederland-
sche leest geschoeide wetgeving. Tezamen is dat maar
weinig minder dan het getal der „Europeanen" in Neder-
landsch-Indië.

Waren onze Amerikaansche vestigingen ook geestelijk
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en intellectueel, ook naar taal en zeden Nederlandsen,
dan zou onze cultureele expansie in de Nieuwe Wereld
nog zoo onbelangrijk niet zijn; het is bekend evenwel, dat
vooralsnog hiervan geen sprake is. In Suriname, dat in
menig opzicht aan het zustergewest Curacao tot voor-
beeld kan worden gesteld, heeft de vernederlandsching
nog maar een dun laagje der bevolking aangeroerd, wat
niet te verwonderen is, gegeven het aanzienlijke contin-
gent Aziaten van recente vestiging.

Het creolenelement heeft een groot aanpassingsvermo-
gen getoond; Surinamers van de meest uiteenloopende
graden van bloedvermenging nemen ook buiten Surina-
me — in Nederland en Nederlandsch-Indië — posities
in het maatschappelijk leven in op vrijwel elk gebied,
zelfs op dat der kunst. Op Curacao — een eiland en wel
een eiland met een groot verleden als stapelplaats voor
den handel en een groot heden als scheepvaartcentrum —
heeft een jongen uit de volksklasse meer gelegenheid om
tot een middelmatig autochauffeur te worden opgeleid
dan tot een bekwaam zeeman; het landbouwende Suri-
name evenwel leverde gezagvoerders, stuurlieden en
machinisten voor de Nederlandsche, de Nederlandsch-
indische en de Curacaosche koopvaardijvloten.

Het Nederlandsch van den ontwikkelden Surinamer
is zuiver, waarin misschien geen groote verdienste steekt
omdat de taal hem grootendeels door de school is bij-
gebracht en zijn land voldoende geisoleerd is om aan
vreemde invloeden weinig kans te geven. Te vaak echter
heeft de geboren Hollander gemeend zich vroolijk te
kunnen maken over woorden en uitdrukkingen die in
Suriname gangbaar zijn, maar ons vreemd in de ooren
klinken. Zoekt men dan wat dieper, dan blijkt vaak dat
wat met den naam Surinamisme wordt bestempeld, nog
in de XVIHe eeuw door geletterden in Nederland werd
gezegd en geschreven, of thans nog in de Vlaamsche let-
terkunde wordt gebruikt. Naast het op school onderwe-
zen Nederlandsch is in Suriname het een en ander blijven
hangen dat in Noord-Nederland in onbruik is geraakt en
vergeten.
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Soms krijgt men den indruk — ook in Suriname speelt
de „raswaan" een zekere rol — alsof aan den gekleurden
Surinamer zijn intellectueele status wordt misgund.
Zelfs wordt het hem bijna als een aanmatiging aangere-
kend dat hij zich creool noemt, een titel welke alleen aan
blanke inboorlingen zou toekomen. Toch wordt in Surina-
me het woord creool gebezigd in dezelfde gevallen waarin
het woord créole in Fransch West-Indië gangbaar is en
het woord criollo in Spaansch-Amerika. Met dit voorbe-
houd dan dat er in laatstbedoelde landen, sedert zij onaf-
hankelijke republieken zijn geworden, geen tegenstelling
van inheemsch en moederlandsch meer bestaat; wanneer
echter de Duitscher in Venezuela een opvatting of eigen-
aardigheid als typisch inheemsch wil brandmerken, dan
zegt hij „das ist Criollo". In Curacao, waar nog heden ten
dage een stand van blanke inboorlingen bestaat, hoort
men nimmer van creolen spreken, wat vroeger misschien
anders was; Zimmerman l'Ainé schreef in 1792 „en ben
ook een halve Criool van couleur geworden"*). De Suri-
namer is een creool — zooals Josephine de Beauharnais
une créole was — naar den Spaanschamerikaanschen
regel „criollo aplicase a todo lo nacido y criado en Ame-
rica, pero no indigena de ella".

Suriname is een Amerikaansch land en het moge een
stoute gedachte zijn — gegeven de verscheidenheid der
bevolking, voor een aanzienlijk deel bestaande uit thans
nog aan eigen tradities vasthoudende Aziaten — dat een-
maal dat land in de volle beteekenis zal zijn Amerikaansch
-Nederland, alleen de cultuur der Europeesche stamlan-
den heeft in de Nieuwe Wereld een toekomst.

* **

Wij behoeven het verleden niet te verheerlijken, noch het
te verachten; de geschiedenis dient om ons het heden te
doen verstaan en een goed begrip der Surinaamsche pro-
blemen verkrijgt men slechts door zich rekenschap te

Gids I, 2, 147.
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geven van de omstandigheden welke die problemen te
voorschijn hebben geroepen.

„The piper must always be paid for slave labor" werd
onlangs gezegd in een Amerikaansch tijdschrift en inder-
daad, aan alle Amerikaansche landen in wier geschiede-
nis de slavernij een belangrijke rol heeft gespeeld is daar-
door Cen stigma opgedrukt, dat onuitwischbaar is. De
Surinaamsche problemen kan men wel stellen, maar zij
kunnen, voor zoover zij wortelen in de exploitatiemetho-
den van voorheen, niet radicaal worden opgelost, evenmin
door de vindingrijkheid van practische zakenmannen, als
door de in een regeeringsreglement opgesloten uitnoodiging
aan de bevolking om haar eigen weg te zoeken. Die pro-
blemen, welke bij het land behooren, zoo goed als het
land bij Nederland behoort, zijn alleen voor ons pro-
blemen, omdat wij het zijn die den last te dragen hebben
van een erfenis, welke teleurstelling heeft gebracht in
plaats van het verwachte voordeel. Was Suriname in 1815
Engelsch gebleven, dan had Engeland den speelman te
betalen gehad; de kolonie zelf zou ook dan passief zijn
gebleven.

Men kan de waarheid onder de oogen zien evenwel
zonder zich te laten ontmoedigen en scepticisme behoeft
niet te leiden tot defaitisme. Even goed als een individu
heeft een natie behoefte aan zekere activiteiten om be-
langstelling in het leven te behouden en de omstandig-
heden hebben nu eenmaal meegebracht dat Nederland
zich begaf in overzeesche avonturen; het heeft als nood-
zakelijk gevolg zijn deel te dragen gekregen van the white
man's burden.

De mogelijkheid om Suriname op een bepaalde wijze
en met een bepaald doel de exploiteeren — zonder welke
mogelijkheid er van geen Nederlandsch Guiana sprake
zou zijn geweest — is verkeerd in een noodzakelijkheid,
die n.l. van deel te nemen aan de leiding van het ont-
wikkelingsproces der Nieuwe Wereld — zij het dan ook
op kleine schaal — en wij doen dat met de middelen welke
ons ten dienste staan.

Amsterdam, October 1931.
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